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Wybrane metody .rozwiązywania problemów uszeregowania prac 
na maszynach 

Wstęp. Prezentowany wybór pozycji literatury dotyczy zadania wyznaczania kolejności 
obróbki n detali (uszeregowanie prac) nam maszynach. 

Przyjmujemy następujące założenia: 
1. Każda maszyna w każdej chwili może obrabiać tylko jeden detal i odwrotnie, każdy 

detal w każdej chwili może być obrabiany tylko najednej maszynie. 
2. Każdy detal przechodzi przez wszystkie maszyny w ustalonej z góry, tej samej kol ej-

ności. Dla ustalenia uwagi przyjmiemy, że każdy detal przechodzi kolejno maszyny o nume-
rach 1, 2, ... , m. 

3. Na daną, maszynę może wejść dany detal, jeśli zszedł z niej poprzedni detal oraz rozpa-
trywany detal przeszedł wszystkie poprzedzające w ci'}gu kolejności maszyny. 

4. Dana jest nieujemna macierz T = [t .. ] o wvmiarach m X n, gdzie t .. oznacza czas 
~ . ~ 

obróbki i-tego detalu na j-tej maszynie. 
Zadanie polega na wyznaczeniu takich kolejności obróbki detali na poszczególnych ma-

szynach, które minimalizują tzw .. czas łączny, tj. czas upływający od momentu rozpoczęcia 
obróbki pierwszego w kolejności detalu na pierwszej maszynie do momentu zakończenia 
.obróbki n-tego w kolejności detalu na m~tej maszynie. 

W tak sformułowanym zadaniu należy rozpatrywać (n!)m- 2 przypadków, co przy du-
żych n im praktycznie nie jest możliwe do wykonania. 

Jak wy kazał' Johnson w [ 12] dla dwóch i trzech maszyn zadanie upraszcza si~, poniewaz 
minimalny czas łączny można uzyskać zakładając taką samą kolejność wejścia detali na 
wszystkie maszyny. Zatem wystarczy rozważyć n! przypadków, zakładając jednakową ko-
lejność wejścia detali na wszystkie maszyny, czyli sprowadzić z_adanie do wyznaczenia kolej-
ności wejścia detali na pierwszą maszynę. 

B. Roy w [26] wykazał dla m maszyn, Że optymalną kolejność detali wystarczy poszuki-
wać wśród wariantów, w których detale w identycznej kolejności przechodzą obróbkę na ma-
szynach pierwszej i drugiej oraz w identycz·nej kolejności na maszynach przedostatniej 
(m-1)-szej i ostatniej m-tej. Stąd dla przypadków m = 2 im= 3 otrzymujemy wynik uzyska-
ny przez Johnsona w [ 12 ] . 

Uproszczenia tego nie można jednak dokonać w przypadku m > 3. Ilustruje to ponizszy 
przykład. 

PRZYKŁAD. Rozpatrzmy problem wyznaczenia kolejności wchodzenia 2 detali na 4 
maszyny. Macierz czasów obróbki ma następującą postać 
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Przyjmijmy O jako moment rozpoczę,cia obróbki pierwszego w kolejności detalu na pierw-
szej maszynie i oznaczmy przez zkj (k = 1, 2;j = 1, 2, 3, 4} moment zakończenia obróbki 
k-tego w kolejności detalu naj-tej maszynie. 

Uwzględniając założenia 1, 2, 3 i zakładając, że na każdą maszynę wchodzi najpierw detal 
pierwszy, a potem detal drugi otrzymujemy następującą macierz Z = [z kj] 

[
3 6 9 12] 

6 7 10 15 . 

Element z2 4 = 15 podaje czas łączny przy tej kolejności. 
Odpowiednia macierz dla przypadku, gdy na każdą maszynę wchodzi najpierw detal·dru-

gi, a potem detal pierwszy ma następującą postać 

[
3 4 

6 9 12 

5 

Otrzymujemy czas łączny równy 15. 
Zakładając, że na pierwszą i drugą maszynę wchodzą detale w kolejności 1, 2 zaś na 

trzecią i czwartą maszynę wchodzą w kolejności 2, 1 otrzymujemy następującą macierz 
Z= [zkj] 

Il] 
14 . 

.Przy tych kolejnościach czas łączny wynosi 14 i jest mniejszy od obu czasów łącznych 
uzyskanych przy założeniu, że detale wchodzą na wszystkie maszyny w tej samej kolejności. 

W dalszych rozważaniach zajmiemy się uproszczonym zadaniem, w którym będziemy 
poszukiwać takiej samej kolejności obr.óbki detali na wszystkich maszynach, minimalizują
cej czas łączny. Kolejność minimalizującą czas łączny będziemy nazywać kolejnością opty-
maln4 

Jedyną efektywną metodą pozwalającą uzyskać kolejność minimalizującą czas łączny 
jest metoda Johnsona omówiona w rozdziale 1. Metoda ta rozwiązuje postawione zadanie 
dla 2 i w pewnych przypadkach dla 3 maszyn. 

W rozdziale 2 omówiono sformułowania sprowadzają,ce to zadanie do problemów progra-
mowania liniowego w liczbach całkowitych . Z uwagi na małą efektywność algorytmów pro-
gramowania liniowego w liczbach całkowitych,modele przedstawione w tym rozdzia~e mają 
ograniczoną przydatność praktyczną. 

W niektórych przypadkach (zwłaszcza dla małych mi n} można szybko uzyskać optymal-
ną kolejność posługując się metodami podziału i ogranicze~ omówionymi w rozdziale 3. 
Wprawdzie metody te z teoretycznego punktu widzenia polegają na rozpatrzeniu wszyst-
kich możliwych n! kolejności , to w praktyce część kolejności można w trakcie postępowania 
wykluczyć. 

W rozdziale 4 omówiono metody eliminacyjne. Metody te nie zajmują się problemem wy-
znaczania optymalnej kolejności. Pozwalają one w niektórych przypadkach wyeliminować 
część kolejności .. Przy wyznaczaniu optymalnej kolejności należy więc ograniczyć się do 
zredukowanego zbioru kolejności. Nalezy jednak zaznaczyć, że metody eliminacyjne nie gwa-
rantują tego, że przynajmniej jedna kolejność zostanie wyeliminowana. 

Wobec braku efektywnych metod wyznaczania optymalnej kolejności poszukuje się 
przybliżonych metod, które pozwalają w prosty sposób wyznaczyć „dobrą" kolejność. Nie-
stety wyznaczenie (lub nawet oszacowanie) różnicy między 'czasem łącznym kolejności 
uzyskanej w oparciu ·o metodę przybliżoną a minimalnym czasem łącznym jest na ogół nie-
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możliwe. Mimo tej wady metody przybliżone, ze względu na ich prostotę, są, właściwie jedy-
nymi metodami jakie mogą być zastosowane w problemach praktycznych. Niektóre z tych 
metod są omówione w rozdziale 5. 

Przedstawiony powyżej sposób postawienia probleJD.u uszeregowania prac na maszynach 
nie jest oczywiście jedynym sposobem. Inne sposoby fo~mułowania tego problemu są omó-
wione w rozdziale 6. 

Niniejsza praca nie zawiera całego przeglądu literatury związanej z problemem.uszerego-
wania prac, jednak (przynajmniej w zamierzeniu autorów) przedstawia najważniejsze kierun-
ki badań nad tym problemem. 

1. Metoda Johnsona 
Przypadek 2 maszyn. W pracy [ 12] autor rozważa obr6bkfi n detali na 2 maszynach, przy 

ustalonej kolejności wejścia każdego detalu na maszyny, tzn. każdy detal przechodzi przez 
pierwszct maszynę, a następnie wchodzi na maszynę drugą. 

Należy wyznaczyć w jakiej kolejności podawać detale na pierwszą maszynę, aby zminima-
lizować łączny czas obróbki wszystkich detali. 

Dla ustalenia uwagi w opisie przyjęto kolejność detali 1, 2, ... , n. Oznaczmy przez 
ri (i = 1, 2, ... , n) czas przestoju drugiej maszyny bezpośrednio przed nadejściem i-tego de-
talu do drugiej maszyny. 

Otrzymuj6 

r2 =max (tu+ t11 - t12 - ri, O), 

3 2 2 

r 3 = max(,L tit - L ti2 - L ri' o), 
i= 1 i=-1 i= 1 

3 2 2 
r 1 + r2 + r 3 =max (L:' tit - L ti2 , L tit - ti2 , ti1) 

i=l i=l i=l 

i przez indukcj«i 

gdzie 

Należy ustalić taką kolejność obróbki detali, dla której odpowiednie wyrażenie(*) będzie 
minimalne. 

Johnson dowodzi nast~pującego twierdzenia: 

Optymalną kolejność otrzymujemy z następującej reguły: detal j poprzedza detal l jeśli 

max (K;, Kz) <max (Kj, K;), 
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gdzie Kj' Kl odpowiada pewnej kolejności detali S, a Kj, K; odpowiada kolejności s' otrzy-
manej z przestawi"enia detali (j; l) na (i, j) w kolejności S; lub spełnfony jest warunek równo-
ważny: 

W celu ustalenia optymalnej kolejności zgodnie z poprzednimi stwierdzeniami postępuje
my jak w niżej podanym algorytmie. 

Znajdujemy najmniejszy element macierzy czasów obróbki 

T= 

Jeśli najmniejszym elementem jest t;1 , to umieszczamy i-ty detal na pierwszym miejscu w ko-
lejności.Jeśli najmniejszym elementem jest t;2 , to umieszczamy i-ty detal na ostatnim miej-
scu w kolejności. W obu przypadkach skreślamy i-ty wiersz i dla tak otrzymanej podmacierzy 
powtarzamy opisane wyżej postępowanie. 

PRZYKŁAD. 

4 5 

4 

T= 30 4 

6 30 
2 3 

Postępując zgodnie z wyżej podanym algorytmem otrzymujemy optymalną kolejność 
obróbki detali (5, 1, 4, 3, 2). 

Przypadek 3 maszyn.Jak wspomniano we wstępie, w przypadku trzech maszyn można 
ograniczyć się do poszukiwania optymalnych kolejności zakł'adając tę samą kolejność obrób-
ki detali na wszystkich maszynach, W pracy [9] podano algorytm, który pozwala wyzna-
czyć optymalną kolejność detali w przypadku, gdy 

min t .1 ;;;i:: max t.2 i • j J 

lub 

min t.3 :>max t.2 • 
i i j J 

Optymalną kolejność można uzyskać stosując omówione poprzednio postępowanie dla 
przypadku 2 maszyn zastępując t; 1 przez til + ti2 a t;2 przez t;2 + t;3 . 

Niekiedy optymalną kolejność można wyznaczyć przez dwukrotne zastosowanie postępo
wania dla przypadku 2 maszyn, a mianowicie dla maszyn: pierwszej i drugiej oraz dla maszyn: 
drugiej i trzeciej. J eżcli okaże się, że w obu przypadkach optymalna kolejność jest ta sama, to 
kolejność ta Qak wykazał Johnson [9 ]) jest kolejnością optymalną dla wyjściowego problemu 
z 3 maszynami. 
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2. Modele całkowitoliczbowe 

Model Wagnera. W pracach [32 ], (33] przedstawiono modeł sprowadzający postawiony 
we wsts;pie problem do zadania programowania liniowego, w liczbach całkowitych. 

W celu opisania tego modelu wprowadźmy nast~pujące zmienne: 

jeśli i-ty detal wchodzi jako k-ty _w kolejności na wszystkie maszyny, 
w przeciwnym przypadku, 

wkj- moment rozpoczęcia obróbki k-tego w kolejności detalu naj-tej maszynie, 
rk. - długość okresu między zakończeniem obróbki k-tego w kolejności detalu naj-tej 

1 maszynie, a rozpocz'iciem obróbki (k+l)-ego w kolejności detalu naj-tej maszy-
nie, tzn. czas czekania j-tej maszyny, 

s kj - długość okresu mi<;dzy zako1kzeniem obróbki k-tego w kolej~ości detalu na j-tcj 
maszynie, a rozpocz'icicm jego obróbki na (j+ 1)-szej maszynie, tzn. czas czekania 
detalu. 

Wówczas model matematyczny sprowadza si<c do nastc;pująccgo zadania: 
Znaleźć wartości zmiennych: xik = 1 lub O, rkj ~O, skj ~O dla i= 1, 2, „., n,j = 

1, 2, ... , m, k = 1, 2, ... , n, spełniające warunki: 

n 

I.: xik = 1 
i= I 

dla k=I.2, .. „n, 

m 

LX~= 1 
k=l 

dla i= I. 2, „.,n, 

n n 

~ t. . 1 x .k + 5 k . 1 + rk 1 . 1 - 5k 1 ' 1 - rk 1 . - '"' t .. x. k 1 = O L I, 1- i . ,]- - ,]- - ,J- - ,] ~ IJ t, -
~I ~l 

i minimalizujące funkcj~ określającą czas łąany 

n n-1 n m.:...1 

T* = 2, tim + L rkm + L L 
i=l k=l k=l j=l 

x. t ... 
Il IJ 

Wagner przedstawił również model ogólniejszy od opisanego, w którym kolejność prze-
chodzenia detali przez maszyny zależna jest od maszyny. Poza tym opisał inne postawienia 
problemu uszeregowania prac różniące si<t od postawienia opisanego we wstc;pic zarówno za-
łożeniami, jak i funkcją celu. 

Model Manne'a. Manne w pracy I 20] nic zakłada, że wszystkie detale będą wchodziły 
w takiej samej kolejności na wszystkie maszyny. 

Dla przedsta~ienia modelu Manne'a wprowadzimy oznaczenia: 
wij - moment rozpocz~cia obróbki i-tego detalu naj-tcj maszynie, 
y. . = { 1 jeśli i-ty detal jest obrabiany przed k-tym na j-tcj maszynie. 

ikJ O w przeciwnym przypadku, 
- ~tała określająca górną granic~ zmiennych wij (wij ~ t dla i = I. 2, „. , n, -

1=1,2, ... ,m). 
Przy tych oznaczeniach Manne formułuje omawiany problem w nastc;pujący sposób: 
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Znttleźć wartości zmiennych wij dla i= 1, 2, ... , n,j = 1, 2, ... , m oraz yikj dla i~ 1, 2, ... ,n, 
k = 1. 2 .... , n. j = 1. 2 .... , m, spełniające warunki: 

(t + tkj) Yikj +wij - wkj ~ tkj } 

(t+t .. )(l-y.k.)+wk.-w .. ~t .. 
t} z J J •J •J 

dla i = 1 , 2, ... , n, 

k = 1, 2, ... ,n,j= 1, 2, ... ,m, 

w .. + t .. ~ w. ·+ 1 dla i = 1, 2, ... , n, .i = 1, 2, ... , m, ,, •J ł,J 

Wim+ tim ~ T* dla i= 1, 2, ... , m, 

w .. ~ O dla i = 1, 2, ... , n; j = 1, 2, ... , m, ,, 
yikj=O lub 1 dla i=l,2, ... ,n,k=l,2, ... ,n,j=l,2, ... ,m, 

i minimalizujące wartość. T*. 

Model Bowmana. Bowman w pracy [3] przedstawił model, który spełnia założenia 1, 2, 
3. 4 ze wstępu, ale nie zakłada, że kolejność obróbki detali musi być taka sama na wszyst-
kich maszynach. Ponadto przyjmu)e, te mamy qj maszynj-tego typu dlaj = 1, 2, „., m. 

Autor rozpatruje pewien okres czasu podzielony nas przedziałów czasowych o równych 
długościach i przyjmuje, że czas obróbki i-tego detalu na maszynie j-tego typu jest całkowitą 
wielostronnością długości przedziału czasowego. 

Wprowadźmy zmienne xijr' i= 1, 2, ... , n,j = 1, 2, ... , m, r ::= 1, 2, ... , s, przyjmując 

xijr={l 
o 

jeśli i-ty detal b~dzie obrabiany na maszynie j-tego typu w r-tym przedzia-
le czasowym, 
w przeciwnym przypadku. 

Warunki zadania można napisać następująco: 

s 

L xijr·= tij 
r=l 

n 
~x •. ~1 
~ ł}T 
i= 1 

dla i=l,2, ... ,n, j=l,2, ... ,m, 

dla j=l,2,„.,m, r=l,2,„.,s, 

k-1 
t .. 1 x .. k ~ """ x . . 1 ł,J- · •J L-- ł,J- ,r 

r=l 

dla i = I, 2, „., n, j = 2, 3, ... , m, t ij > O, k = t i,j-l .t i,j-l + 1, „., s - t ij' 

s 
t„x .. k-t„x .. k+l+ ~ x .. ~t„ 
łJ łJ łJ ł,J, ~ ł}T łJ 

r=k+2 

dla f = 1, 2, .„, n, j = 1, 2, •.. , m, t ij > O, k = 1, 2, „., s - t ij' 

Przy tak określonych warunkach .autor żąda, aby wszystkie prace były wykonane w jak 
najkrótszym czasie. W tym celu konstruuje następującą-funkcj<i począwszy od k-tego prze-
działu czasu, którą należy zminimalizować 

Z= ~ x .. k + (Q + 1) ~ x .. k+l + (Q + 1)2 ~ x„ k+ 2 + „. + K '°' x„, L- SJ L_,; ł,J, L_; ł,J, S L- ł}S 
jeD jeD jeD · jeD 
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gdzie Ks= (Q + 1) Ks-I, Q - liczba maszyn, na których kończymy obróbkc; detali, D - zbiór 
numerów maszyn, na których kończymy obróbkę detali. 

Inny model całkowitoliczbowy został przedstawiony w pracy [ 11]. W modelu tym mię
dzy innymi nie zakłada się, że każdy detal przechodzi ten sam ciąg maszyn. Nie zakłada się 
również, że kolejność obróbki detali musi być taka sama na wszystkich maszynach. Poza tym 
omawiany model uwzględnia tzw. czasy przezbrojeń maszyn. 

3. Metody podziału i ograniczeń 

Opracowanych zostało wiele metod rozwiązywania zagadnień sekwencyjnych bazujących 
na idei metody podziału i ograniczeń zastosowanej przez A.H. Land i A.G. Doig [17] do roz-
wiązywania całkowitoliczbowych problemów programowania liniowego jak również przez 
J.D.C. Little, K.G. Murty, D.W. Sweeney i C. Karel [18] do rozwiązywania zagadnienia ko-
miwojażera. 

Ogólna idea metody podziału i ograniczeń polega na tym, ż~ zbiór wszystkich możliwych 
kolejności detali dzieli się na coraz mniejsze podzbiory. Każdemu z nich przyporządkowuje 
się wartość określonej na nim funkcji ograniczającej g. Funkcja ograniczająca g podaje dolne 
ograniczenie na wartości funkcji celu odpowiadające kolejnościom danego podzbioru. 

Oznaczenia. Przy opisie metod podziału i ograniczeń posługiwać się będziemy następują
cymi oznaczeniami. 

Niech I = { 1, 2, ... , n}. Przez w r = {i 1 , i2 , ••• , ir}. oznaczymy dowolny uporządkowany 
podzbiór r (1 ~r ~n) różnych od siebie elementów zbioru. Podzbiór ten będziemy w dal-
szym ciągu nazywać krótko kolejnością. Zbiór wszystkich n elementowych permutacji zbio-
ru I takich, że uporządkowanie r pierwszych elementów jest identyczne z kolejnością w r 
oznaczymy przez W w . Zbiór wszystkich n! permutacji elementów zbioru I oznaczymy 
symbolem W. r 

Wreszcie przez T(wn) oznaczymy funkcję celu dowolnego problemu uporządkowania n 
detali na maszynach, w których przyjmuje się założenia 1-3 sformułowane we wstępie oraz 
zakłada się taką samą kolejność wchodzenia detali na wszystkie maszyny. Zakładamy, że po-
szukuje się wartości minimalnej funkcji T(wn). 

Warunki na funkcj~ ograniczającą. Ogólnie wiadomo (patrz np. [ 30]), że funkcja ograni-
czająca powinna spełniać następujące warunki 

1. jeśli wn €W w , to g(W w ) ~ T(wn)' 
T T 

2.jeśli W C W , tog(W ) ~g(W ), 
WT+l WT WT+l WT 

3. g(W w ) = T(wn). 
n 

Ogólny opis metody podziaJu. Proces podziału zbioru W wszystkich możliwych n-elemen-
towych kolejności na podzbiory prowadzi do krokowego tworzenia drzewa, którego każdy 
wierzchołek określony jest przez zbiór W w i funkcję g(W w ) i przez rozgałęzianie tego 

r T 

wierzchołka, dla którego wartość funkcji g jest nie większa od wartości funkcji g dla wierz-
chołków z nim porównywanych. Procedurę tę przeprowadza się tak długo dopóki nie znaj-
dzie się wierzchołka określonego przez zbiór jednoelementowy W w , dla którego wartość 

n 
funkcji g( W w ) jest nie większa od wszystkich wyznaczonych już wielkości g( W w ) . Zbiór 

n r 
W w , czyli kolejność w n jest optymalną kolejnością. 

n 
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Warto zaznaczyć, że każdy zbiór W w zawiera dokładnie jedną n-elementową kolej-
n-1 

ność. Zatem omówione postępowanie, w istocie rzeczy, kończy się na wyznaczeniu pewnego 
zbioru W w , który jednoznacznie określa odpowiednią kolejność w n. 

n-1 
Z.A. Lomnicki [ 19] proponuje następujący sposób podziału zbioru W wszystkich możli-

wych n-elementowych kolejności. 
Z wierzchołka wyjściowego, w którym umieszczony jest zbiór W wyprowadzamy n gałę

zi otrzymując tym samym n wierzchołków, w których umieszczamy zbiory W w 
1

. Dla każde-

go z nich wvznaczamv wartość g( W ) . Wvbieramv taki wierzchołek ze zbiorem W * , dla 
• ' WJ ' ' Wt 

którego wartość funkcji g(W *) jest nie większa od wartości funkcji g(W ) wszvstkich 
WJ Wt ' 

pozostałych wierzchołków. 

Z kolei z wierzchołka W w; wyprowadzamy n-1 gałęzi otrzymując n-1 nowych wierz-

chołków, którym przyporzą_dkowujemy takie zbiory W w
2 

dla których zachodzi: 

w c w *· 
w2 w1 

Dla każdego z n- ·1 wierzchołków wyznaczamy wielkości g(W w) i do kolejnego rozgałęzie

nia wybieramy wierzchołek ze zbiorem W w* dla którego wielkość g(W w*) jest nie większa 
2 2 

od wielkości g(W w
2

) dla wierzchołków z nim porównywanych. Z kolei otrzymujemy n-2 

wierzchołków ze zbiorami W takimi, że 
W3 

każde W C W *; 
W3 W2 

wyznaczamy dla nich g( W w 
3

), itd. 

W końcu otrzymamy dwa wierzchołki ze zbiorami jednoelementowymi W w dla któ-
n-1 

rych wyznaczamy wielkości g(W w ). Jeśli mniejszą wartość ma np. g(W w* ), to wracając 
n-1 n-1 

po gałęziach drzewa badamy i rozgałęziamy wszystkie wierzchołki ze zbiorami W w takimi, 
że r 

g(Ww) <g(Ww* ) 
r n-1 

a eliminujemy wierzchołki ze zbiorami W w takimi, że 
r 

g(Ww ) ~g(Ww* ). 
r n-1 

Po skończonej liczbie kroków znajdujemy kolejność w n wszystkich elementów zbioru I, 
dla której funkcja g ma wartość najmniejsz'l. Na mocy trzeciego warunku na funkcję ograni-
czającą oznacza to, Że funkcja T(w n) przyjmuje wartość najmniejszą dla kolejności w n. 

Funkcje ograniczające w problemie z minimalizacją czasu łącznego. Omówimy teraz za-
stosowanie metody podziału i ograniczeń do problemu postawionego we wstępie. Rozpatrzy-
my więc _ zagadnienie minimalizacji czasu łącznego w problemie, w którym spełnione są zało
żenia 1-4. Założymy przy tym, że kolejność wchodzenia detali na wszystkie maszyny jest 
ta sama. Założenie to, jak już powiedziano we wstępie, nie zmniejsza ogólności w przypad-
kach m = 2 i m = 3. 

Problem ten dla przypadku 3 maszyn rozwiązali w sposób bardzo podobny Z.A. Łomni
cki [19] oraz E. Ignall i L. Schrage (8]. 
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Łomnicki funkcję. ograniczającą g określa jako: 

gdzie: 

g(W ) =max (g', g", g'"), 
wr 

g' = T(w , 3) + L t;3 , r . I ie -wr 

" g = T(wr, 2)+ L t .2 + min t., . I i • I i3 ie -wr ie -wr 

n „, 
g min (t;2 + t;3) + L til' 

iel-wr i=l 

przy czym T(wr,j) oznacza moment zakończenia obróbki ostatniego detalu z kolejności wr 
naj-tej maszynie,liczą_c od momentu rozpocz~cia obróbki pierwszego detalu z kolejności wr 
na pierwszej maszynie.Jeśli przyjmiemy zero jako moment rozpoczęcia obróbki pierwszego 
w kolejności detalu na pierwszej maszynie, to T(w r' J} wyznaczyć można w ten sposób jak 
np. w [2]. 

Metodę Łomnickiego zilustrujemy następującym przykładem zaczerpniętym z pracy 
[19 ] . Rozpatrzmy problem minimalizacji czasu łf.!cznego w problemie z 6 detalami, w któ-
rych macierz'! czasów obróbki jest macierz: 

[ 

~ 3~ 
2

~] 30 4 5 
2 5 3 
3 10 4 
4 1 4 

W poniższej tabeli podane są wartości funkcji g', g" i g"' oraz g dla wierzchoł
ków drzewa, w których umieszczone są poszczególne zbiory W w kolejności w n zaczy-

r 
nają.cych się. od kolejności wr = { i1 , i2 , ... , ir}. Podkreślone kolejności {i1 , i 2 , ... , ir} i war-
tości funkcji g odpowiadają. wierzchołkom podlegającym kolejnemu rozgałęzieniu . 

. kolejności: , " „, 
g = max (g', g", g"') r 

'{i1' iz' ... 'ir} 
g g g 

1 55 66 55 66 
2 78 67 55 78 

1 3 76 91 55 91 
4 55 64 55 64 
5 55 64 55 64 
6 47 65 58 65 

41 54 64 55 64 
42 77 65 55 77 

2 43 75 89 55 89 
45 56 64 55 64 
46 49 64 59 64 
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kolejności I " „, 
g = max (g', g", g"') r {i1 , il., .„, ir} g g g 

412 64 64 55 fl4 
413 60 86 55 86 

3 415 54 64 55 64 
416 54 64 59 64 

4123 64 64 55 64 
4 4125 68 64 55 68 

04126 64 64 59 64 

5 
41235 67 64 55 67 
41236 64 64 64 64 

Podziałowi na podzbiory w tym przykładzie odpowiada następuj'!ce drzewo: 

WSZYSTKIE 

g=66 2 g=78 g=64 g=64 6 g=65 

g=89 45 g=64 

413 g=86 415 g=64 416 g=64 

g=68 g=64 

412365 

Tak wi~c. rozwiązaniem optymalnym jest kolejność { 4, 1, 2, 3, 6, 5}. 
Natomiast G.B. McMahon i P.G. Burton [21] funkcję ograniczającąg określają jako: 

g(W w ) =max (gM, gp), 
r 

gdzie: 

T (w , I)+ .I; t. + min (t.2 + t.3 ), 
r iel-w r sl iel-w r ' ' 

g_\1 =max T (w , 2) + ~ t.,., + min t.3 , 
r • I '"' . I s se -wr se -wr 

• T (w , 3) + _L t .
3

, 
r iel-wr s 
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Autorzy twierdzą, że tak sformułowana funkcja g(W w ) znacznie zmniejsza ilość wierz-
chołków, które trzeba przebadać. r 

Algorytm Łomnickiego [ 19] opracowany dla przypadku 3 maszyn, uogólniony został 
przez Browna i Łomnickiego [ 4 ], dla· przypadku m maszyn. Funkcję g(W w ) formułują oni 
jako: r 

g = max (g1 , g2 , ... , ~), 
gdzie: 

m 
gi· = T (w , j) + L t .. + min ~ t •k, j = 1, 2, ... , m - 1, r • I '1 . I ~ • se -w r ie -w;.. k=j+ 1 

gm= T (w, m) + L t . . 
r i<:I-w im r 

Takie samo zagadnienie rozpatrywał W.K. Tiutiukin [30] proponując jako funkcję ogra-
niczającą: 

g (W ) = T (w , m) + L t. . 
wr r iel-w im r 

Jak widzimy funkcja ta pokrywa sict. z funkcją~ u Browna i Łomnickiego. 
Zastosowanie metody podziału i ograniczeń do innych problemów uszeregowania detali 

na maszynach. W.K. Tiutiukin [30] zastosował metodę podziału i ograniczeń do problemów 
postawionych nieco inaczej niż we wstępie. Dwa z tych problemów zostaną omówione po-
niżej. 

Jednym z nich jest problem z nieprzerwaną pracą maszyn. Oprócz założeń 1-4 sformuto-
wanych we wstępie zakłada się, że każda maszyna rozpocząwszy obróbkc;. pierwszego w kolej-
ności detalu musi pracować bez przerwy·aż do momentu zakończenia obróbki ostatniego 
w kolejności detalu. Przy tym założeniu czas łączny dla kolejności wn = {i1 , i2 , „., in} wyzna-
cza się ze wzoru 

m-1 m-1 
T(wn' m)= L max (L t„+ ~ t. ·+1)- ~Et .. , r=l i I i] • li i,J ~ • SJ j=l - , .•• ,n ew sew . j= 2 iewn 

gdzie w'= {i1 , ••. , ir} oraz w"= {ir, ... , in}. Jako funkcję ograniczającą Tiutiukin przyjął 
funkcję 

g(W )=T(w, m)+ L t . . 
wr r i1wr sm 



54 B. Baran-Jarosz, W. Grabowski, Z. Jankowska-Zarychta i J. Malicka-Wąsowska 

Drugim problemem jest problem z ustalonymi możliwie najwcześniejszymi momentami 
rozpoczęcia pracy maszyn. Oprócz założeń 1-4 sformułowanych we wstępie zakładamy, że 
dla każdego j = 1, 2, ... , m podana jest liczba Lj oznaczająca najwcześniejszy moment, w 
którym j-ta maszyna może zacząć pracować. 

Niech rj 1 oznacza moment zakończenia obróbki naj-tej maszynie detalu i1 , który wcho-
dzi 'pierwszy w kolejności na wszystkie maszyny. Zachodzi oczywiście 

r!1 =max (T!t 1, L.) + t . . 
1 1- . 1 '11 

dla j=I,2, ... ,m, 

~gdzie T~t = O. ~prowadźmy macierz T
1 = (t;j] przyjmując 

{

t .. +max (O, L. - r\) 
t~. = '11 . . .1 1-

•1 
t ••' 
'1 

jeśli i= ii' 

jeśli 

Przez U oznaczymy Żbiór wektorów u = (u0 , u 1 , .•. , um ), których elementy są liczbami 
naturalnymi spełniającymi warunek 

Czas łączny dla dowolnej kolejności wn = {i1 , i2 , ••• , in}. można wyznaczyć ze wzoru 

m uj 

T (w n, m) = max L L t; f 
ueU. k 

1=1 k=uj-l 

Jako funkcję ograniczającą Tiutiukin przyjmuje 

g(W )=T(w, m)+ L t . . 
wr r ifwr im 

Tiutiukin rozpatruje również problemy, w których spełnione są wprawdzie założenia 
1-4 sformułowane we wstępie, lecz minimalizuje się takie wielkości jak: straty spowodowa-
ne przestojem maszyn, straty spowodowane oczekiwaniem detali na obróbkę czy straty spo-
wodowane niewykonaniem detali w danym terminie. 

4. Metody eliminacyjne 

Uwagi ogólne. W niniejszym rozdziale omówimy opublikowane do chwili obecnej metody 
eliminacyjne, tj. metodę Dudka-Teutona (7), metodę Smitha-Dudka (27], metod<; Bagga-
-Chakravarti [I ] oraz metodę Szwarca ( 29]. 

We wszystkich wymienionych metodach rozpatruje się sformułowany we wstępie problem 
uporządkowania n detali nam maszynach, przyjmując założenia 1-4 oraz założenie, że ko-
lejność obróbki detali !}a wszystkich maszynach jest ta sama. 

Przez metodę eliminacyjną rozumieć będziemy,metodę, która pozwala, w oparciu o pew-
ną regułę, wyeliminować z rozważań niektóre kolejności obróbki detali na maszynach. Pra-
widłowa metoda eliminacyjna powinna zapewniać to, że w zredukowanym zbiorze kolejno-
ści (tj. zbiorze tych kolejności, które nie dają. się wyeliminować w oparciu o regułę zapropo-
nowaną w metodzie) znajduje się przynajmniej jedna kolejność optymalna. Warunku tego 
nie spełniają metody: Dudka-Teutona oraz Bagga-Chakravarti, co zostało wykazane na 
kontrprzykładach przez W. Karusha [15 l - w odniesieniu do metody Dudka-Teutona oraz 
przez W. Szwarca [28 l - w odniesieniu do metody Bagga-Chakravarti. Pozostałe 2 metody 
są prawidłowe, co wykazał W. Szwarc [29 ]. 
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Należy zaznaczyć. że żadna z metod eliminacyjnych nic daje gwarancji, iż w konkretnym 
zagadnieniu jakakolwiek kolejność zostanie wyeliminowana. 

Oznaczenia. Dla uproszczenia zapisu przyjmujemy następujące oznaczenia wprowadzone 
w [1 ]. 

Niech I oznacza n -elcmentowy zbiór różnych od siebie detali. Dla dowolnego a €I przez 
aj oznaczymy czas obróbki detalu a na j-tej maszynie. · 

Niech w oznacza dowolny uporządkowany podzbiór zbioru I składający się z różnych od 
siebie elementów zbioru I (w szczególnym przypadku zbiór w może być zbiorem pustym). 
Przez T (w, j) oznaczymy czas upływający od momentu zerowego, tj. momentu rozpoczęcia 
obróbki pierwszego detalu ze zbioru w na pierwszej maszynie do momentu ukończenia obrót 
ki ostatniego detalu ze zbioru w naj-tej maszynie. Przyjmiemy poza tym umownie, że 

(1) 
T(0,j)=O 

T (w, O) =O 

dla j= n, 1, ... , m, 

dla każdego w € /. 

Niech w oznacza dowolny, uporządkowany podzbiór zbioru I składający się z co najwy-
żej n-1 elementów, zaś a dowolny element zbioru I-w. Przez wa oznaczymy uporządkowa
ny zbiór, którego ostatnim elementem jest a, zaś poprzednimi elementami - elementy zbio-
ru w uporządkowane w ten sam sposób. 

{2) 

Na mocy założeń 1-4 ze wstępu mamy 

T (wa, j) =max [T (wa, j-1), T (w, j)] +a., 
J 

'· j= l, ... , m.• 
W szczególności uwzględniając dwa poprzednie wzory op-zymujemy 

T (a, j) = T (a, j-1) +aj' 

T (wa, 1) = T (w, 1) + a 1 , 

T(a,l)=a1. 

Reguły eliminacyjne. Cechą wspólną 4 wymienionych metod eliminacyjnych jest reguła 
eliminacyjna, którą można sformułować następująco: Jeśli pewien warunek jest spełniony, 
to wyeliminuj wszystkie kolejności, w których uporządkowanie pierwszych detali jest iden-
tyczne z uporządkowaniem zbioru wb. Wymieniony warunek będziemy nazywać kryterium 
eliminacyjnym. 

W celu wyspecyfikowania kryteriów eliminacyjnych poszczególnych metod wprowadźmy 
oznaczenie 

{3) 

(4) 

(5) 

L1j = T (wab, JJ - T (wb, j). 

Kryteria eliminacyjne omawianych metod mają następującą postać: . 

1) Met od a Smith a - Dudka: 

L'.1.l~a„ } J- J 

T (wa, j-1) ~ T (wb, j-1) ' 
j= 2, ... ,m. 

2) M e t o d a S z w a r c a: 

LI, .;;L'.12 .;; ••• ~Lim• } 

L1j ~aj' J - 2, .. „ m . 
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3) Met od a Ba g g a - Cha kr a var t i: 

(6) Ll.~a„ 
1 1 

j= 2, ... ,m. 

4) Met od a Dudka - Teuton a: 

(7) T (wab, j) ~ T (wba, j), j= 2, ... ,m. 

W pracy [29] wykazano, że (4) => (5) => (6) => (7). Podane w tej samej pracy przykłady 
wskazują, że przeciwne implikacje nie zachodzą. Oznacza to, ze najmniej kolejności można 
wyeliminować za pomocą. metody Smitha-Dudka, zaś najwictcej - za pomocą metody Dud-
ka-Teutona.Jednak, jak juz zaznaczyliśmy, druga z tych metod (jak również metoda 
Bagga-Chakravarti) może wyeliminowa·ć wszystkie kolejności optymalne. Tak więc celowe 
jest porównanie jedynie 2 metod prawidłowych, tj. metody Smitha-Dudka i metody Szwar-
ca. Wobec tego, że (4) ~ (5) oraz (5) ~ (4), to wi~cej (mówi'!c dokładniej - nie mniej) ko-
lejności można wyeliminować za pomocą metody Szwarca. · 

Warunek konieczny na wyeliminowanie jakiejkolwiek kolejności. Z omówionych wyżej 
relacji między metodami Smitha-Dudka i Szwarca wynika, że warunek konieczny na speł
nienie (5) jest jednocześnie warunkiem koniecznym spehiienia (4). Tak więc warunek ko-
nieczny na wyeliminowanie jakiejkolwiek kolejności za pomocą metody Szwarca jest jedno-
cześnie warunkiem koniecznym wyeliminowania jakiejkowiek kolejności za pomocą metody 
Smitha-Dudka. 

(8) 

Zauważmy, że (5) implikuje 

L11 ~a., 
1 

j= 2, ... , m. 

Jednak na mocy (3), (2) i (1) mamy L'.11 = a1 • Zatem (5) implikuje 

j= 2, ... , m. 

Warunek (8) jest warunkiem koniecznym na to, aby za pomocą metody Szwarca (lub meto-
dy Smitha-Dudka) można było wyeliminować przynajmniej jedną kolejność. Innymi sło
wy, jeśli w zbiorze detali I nie istnieje taki detal a, dla którego czas obróbki a 1 na maszynie 
pierwszej jest niewiększy od czasów obr~bki a2 , a 3 , ..• , am na drugiej, trzeciej, ... , m-tej 
maszynie, to żadna kolejność nie może być wyeliminowana. 

Zwróćmy uwagę na szczególną.rolę detalu a w kryteriach eliminacyjnych (4) i (5). Ko-
rzystając z ogólnej reguły eliminacyjnej oraz wzoru (3) możemy powiedzieć, źe wszystkie 
kolejności „zaczynające się od wb" mogą być wyeliminowane, jeśli odpowiednie kryteńa 
eliminacyjne są spełnione przy zastąpieniu w uporządkowanym zbiorze wb detalu b detalem 
a. Detal a możemy więc nazwać detalem potencjalnie usuwającym. 

Eliminacja kolejności „kończących się" pewnym zbiorem. Na problem wyznaczenia opty-
malnej kolejności można spojrzeć w inny sposób, przyjmując jako moment zerowy, 
moment ukończenia obróbki ostatniego w kolejności detalu na m-tej maszynie i po-
szukiwać możliwie najpóźniejszego momentu rozpoczęcia obróbki pierwszego w kolejności 
detalu na pierwszej maszynie. Umawiając się, że w tak postawionym problemie czas „bieg-
nie" w przeciwnym kierunku od momentu zerowego, możemy ten problem sprowadzić do 
poprzedniego przez ustawienie maszyn i detali w odwrotnej kolejności. Przez zastosowanie 
do tego „odwróconego'' problemu kryteńum (5) możemy więc, w przypadku spełnienia te-
go kryterium, wyeliminować w „odwróconym" problemie wszystkie kolejności, w których 
uporządkowanie pierwszych detali jest identyczne z uporzą,dkowaniem zbioru wb. Odpowia-
da to wyeliminowaniu w oryginalnym problemie wszystkich kolejności, w których uporząd-
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kowanie ostatnich detali jest identyczne z uporzą.dkowaniem zbioru bw, gdzie w oznacza 
zbiór składający się z elementów zbioru w uporz'!dkowanych w odwrotnej kolejności. 
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Analogiczny do wzoru (8) warunek konieczny na wyeliminowanie'przynajmniej jednej ko-
lejności w „odwr6conym" problemie ma postać 

(8') a ~a., m J j=l, ... ,m-1. 

Ostatecznie więc warunkiem koniecznym na wyeliminowanie przynajmniej jednej kolej-
ności jest istnienie w zbiorze detali I takiego detalu a, który spełnia (8) lub (8 1

). 

PRZYKŁAD. Rozpatrzymy problem uporz'ldkowania 4 detali p, q, r, s na 3 maszynach: 
M 1 , M2 , M 3 • Odpowiednie czasy obróbki podaje tablica 1. 

Tablica 1 

M1 M2 M3 

p 1 5 6 

q ·3 5 2 

r 5 2 3 

s 2 7 5 

Zastosujemy kryterium (5) . 
. Zgodnie z (8) potencjalnie usuwającymi detalami przy eliminacji „od przodu" są detale 

p is, zaś zgodnie z (8 1
) potencjalnie usuwającym detalem przy eliminacji „od tyłu" jest de-

tal ą·. 

Zaczniemy od eliminacji detali z pierwszej pozycji. Przyjmijmy więc we wzorach (5) i 
(3) w= </J. Wobec tego, że p 1 < s1 przyjmiemy ponadto a= p. Zatem jako b możemy przyj-
mować kolejno q, r oraz s. 

Przyjmijmy b = q. W celu wyznaczenia Ll 1 , .di, Ll3 musimy wyznaczyć T (pq, 1), 
T (pq, 2), T (pq, 3) oraz T (q, 1), T (q, 2), T (q, 3). Na podstawie podanych w tablicy 1 
czasów obróbki detali p i q oraz wzorów (2) i ( l) mozemy łatwo zbudować tablicę 2, której 
pierwszy wiersz podaje T (p, 1), T (p, 2), T (p, 3), zaś drugi wiersz T (pq, 1), T (pq, 2), 
T (pq, 3). 

Tablica 2 

M1 M2 M3 

p 1 6 12 

q 4 11 14 

Zbudowana w analogiczny sposób tablica 3 podaje T (q, 1), T (q, 2), T (q, 3). 

Tablica 3 

q 3 8 10 

Zatem 
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L11 = T (pq, 1) - ! ( q, 1) = 4 - 3 = 1, 

L'.12 = T (pq, 2) - T (q, 2) = 11 - 8 = 3, 

LI 3 = T (pq' 3) - T ( q' 3) = 14 - 1 o = 4' 

czyli Ll1 ~·L12 ~ Ll3. Ponieważ P2 = 5, p3 = 6, to L12 ~P2 i Lh ~p3. 
Wobec tego, że (5) zachodzi eliminujemy wszystkie.kolejności, w których pierwszym de-

talem jest q. 
W podobny spos6b możemy wyeliminować wszystkie kolejności, w których pierwszym 

detalem jest r lub s. Tak wię,c możemy ograniczyć się. do zredukowanego zbioru 6 kolejności 
charakteryzujących się tym, że w każdej kolejności tego zbioru pierwszym detalem jest p. 

Przejdziemy do eliminacji detali z ostatniej pozycji. Wobec tego, że w zredukowanym 
zbiorze kolejności wszystkie kolejności mają. detal p na pierwszej pozycji oraz, że jedynie 'ie-
tal q spełnia (8')" spróbujemy „za pomocą" detalu q usunąć z ostatniej pozycji detale r is. 

Omówimy szc·zegółowiej eliminację detalu r z ostatniej pozycji. Rozpatrzymy „odwróco-
ny" problem, tj. problem, w którym maszyny i detale są uporządkowane w odwrotnej kolej-
ności. Przyjmiemy w tym problemie w= (Z), a= q, b = r. Analogicznie do tablic 2 i 3 możemy 
zbudować tablice 4 i 5. 

Tablica 4 Tablica 5 

M3 M2 Mi 

q 2 7 10 r 3 5 10 

r 5 9 15 

_ Odej1!.1ując od siebie _s>dpo~iedni! elementy ostatnich wierszy tablic 4 i 5 mamy Jl = 2, 
Ll2 = 4, L'.13 = 5, a więc Ll 1 ~ Ll2 ~Ll~.: W odwróconym problemie mamy q1 = q3 = 2,.§1 = 
::. ą 2 = 5 oraz q3 = ą 1 = 3. WarunekL1 2 ~ij2 jest wię,c spełniony, natomiast warunekL'.13 ~ih 
nie zachodzi. Detal r nie może wi<tC być usunięty z ostatniej pozycji. 

Przyjmują;c w „odwtóconym" problemie w= </>,a= q, b = s możemy natomiast wyelimi-
nować z ostatniej pozycji detal s. 

Każda kolejność tak otrzymanego, nowego zredukowanego zbioru kolejności detali ma 
na pierwszej pozycji detal p oraz na ostatniej pozycji detal q lub r. Są to więc kolejności ' 
prsq, psrq, pqsr, psqr. 

Przeprowadzimy teraz eliminację detali z drugiej pozycji. Ograniczając się do zredukowa-
nego zbioru przyjmujemy wic;c w = p. Detal p nie może zatem być użyty jako detal poten-
cjalnie usuwający „od przodu" i przyjmujemy a= s. Przyjmują;c kolejno b = q i b = r stwier-
dzimy, że ( 5) nie zachodzi. 

Do eliminacji detali z przedostatniej pozycji przechodzimy więc z tym samym zbiorem 
kolejności. Ponieważ jedynym detalem potencjalnie usuwającym „od tyłu 1 ' jest q, to nie 
możemy w „odwróconym" problemie przyjmować w= q. Wobec tego, że ostatnim detalem 
w kolejnościach zredukowanego zbioru jest q lub r, przyjmiemy w= r. Przyjmując a= q 
i wiedząc, że p znajduje się na pierwszej pozycji, jesteśmy zmuszeni przyjąć b = s. Ponieważ 
kryterium eliminacyjne jest spełnione, to możemy wyeliminować wszystkie kolejności z de-
talem r na ostatniej pozycji oraz detalem s na przedostatniej pozycji. 

Zredukowany zbiór kolejności składa się z 3 kolejnosci prsq, psrq, psqr. 
Ponieważ T (prsq, 3) = 22, T (psrq, 3) = T (psqr, 3) = 23, optymalnąkolejnóściąjest 

prsq. 
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5. Metody przybliżone 

Zaprezentowane w tym rozdziale metody nie pozwalają uzyskać kolejności optymalnej 
w problemie uszeregowania n detali nam maszynach postawionych we wstępie. Wydaje się. 
jednak, że w wielu problemach praktycznych czas łączny odpowiadający kolejności uzyska-
nej w oparciu o metodli przybliżoną niewiele różni si~ od minimalnego czasu łącznego. Nie-
wątpliwa zaleta tych metod, jaką jest ich prostota czyni z nich całkiem dobre narzlidzie 
w rozwiązywaniu praktycznych problemów. W przypadku problemów „o dużych rozmiarach" 
są one właściwie jedynymi efektywnymi metodami. Oszacowanie, która z tych metod daje 
najlepsze przybliżenia wymagałoby odrębnych badań (prawd~podobnie statystycznych). Nie 
kusząc się o tego rodzaju analizę autorzy niniejszego opracowania skłonni są sądzić, że naj-
lepsze przybliżenie można uzyskać metodą Campbella, Dudka i Smitha [ 6]. 

Wszystkie omówione niżej metody przybliżone zakładają t<t, samą kolejność wchodzenia 
detali na wszystkie maszyny. 

Metoda Pietrowa i Sokolicyna. Pietrow i Sokolicyn [ 25] dokonują wyboru najlepszego 
rozwiązania przybliżonego drogą analityczną, określając warunki które muszą być spełnione 
aby przestoje maszyn (przerwy w pracy maszyn) były możliwie najmniejsze lub r6wne zeru. 
Bezpośrednio z nich wynikają następujące 4 kryteria na wyznaczenie kolejności obróbki de-
tali. 

m 
Pierwsze kryterium polega na wyznaczeniu I; t ij dla każdego i = 1, 2, „ „ m. W oparciu 

. ~2 
o te sumy wyznacza sifi. kolejność {i1 , i 2 , „., in} spełniającą warunki 

m m m 

°"t . . ~ ~t . . ~„.~ "t. „ 
~ i 11 ~ i21 ~ i J 
j=2 j=2 j=2 n 

m-1 
Drugie kryterium polega na wyznaczeniu L tij dla i= l, 2, .„, n. Wyznacza się kolej-

j= 1 
ność {i 1 , i2 , „., in} spełniającą warunki: 

m-1 m-1 m-1 

L ti1i ~ L ti2i ~ .„ ~ L. \r 
j=l j=l j=..1 

Trzecie kryterium polega na wyznaczaniu tim - ti 1 dla każdego i= 1, 2, „., n. Wyznacza 
sili kolejność {i'1 , i2 , .„, in} spełniającą nierówności 

t. -t.l~t. -t.1~„·~t. -t·1· i1m '1 . i2m '2 'nm 'n 

W przypadku, gdy dla kolejności uzyskanej w oparciu o trzecie kryterium zachodzi 
ti m - ti 1 <O należy jeszcze wyznaczyć taką kolejność {t1 , i2 , „., in}, dla której 

n n . 

Spośród tak wyznaczonych co najwyżej 4 (lub 3) kolejności wyznacza się kolejność 
z najmniejszym czasem łącznym. 

Metodcz. zilustrujemy nast~pującym przykładem. Niech macierz 
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T= r: : :J 
b~dzie macierzą. czasów obróbki 3-ch detali na 3-ch maszynach. 

Posługując si<t, trzema pierwszymi kryteriami wyznaczymy odpowiednio: 
kolejność {1, 2, 3}, dla której czas łączny równy jest 29, 
kolejność {3, 1, 2} , dla której czas łączny równy jest 26, 
kolejność {1, 3, 2}, dla której czas łączny równy jest 29 . 
Jak widzimy, najlepszą wśród nich jest kolejność {3, 1, 2} dająca czas łączny 26. 
Zauważmy, że czasy łączne odpowiadające trzem pozostałym możliwym kolejno~ciom 

{2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 2, 1} wynoszą odpowiednio 32, 35 i 30. Tak więc kolejność 
{ 3, 1, 2} jest w tym wypadku kolejnością optymaln'l. 

Metoda Palm era. D .S. Palm er w pracy [ 24] podaje inną metodę pozwalającą znaleźć tak-
że rozwiązanie przybliżone postawionego we wstępie zagadnienia. 

Dla każdego i-go (i= 1, 2, .„, n) detalu wyznacza się tzw ,,wskaźnik nachylenia" si we-
dług wzoru: 

m-1 m-3 m-3 m-l s.-= - --2- t.-1 - -- t.2 + ··· +-- t. 1 +--- t . . • • 2 i 2 1,m- 2 im 

Następnie wyznacza się kolejność { i1, i2, ... , in}, dla której 

S. ~S. ~„·~S •• 
11 12 'n 

Tak więc daje się priorytet tym detalom, które mają największą tendencję do tego, że 
w toku produkcji przechodzą kolejne maszyny z d:asem od najkrótszego do najdłuższego. 

Metodę t~ zilustrujemy następującym przykładem. Niech macierz 

będzie macierzą czasów obróbki 4 detali na 3 maszynach. 
Wskaźniki s1, s2, S3, s4 są następujące: 

St = -4, 

Tak wi~c, według prol>onowanej przez Palmera zasady otrzymujemy kolejność {2, 3, 4, 1} 
dającą czas łączny 55, lub kolejność {2, 4, 3, l} dającą czas łączny 54. 

Można sprawdzić, że kolejność {2, 4, 3, 1} jest kolejnością optymalnci. 

Metoda Campbella, Dudka i Smitha. Wyclaje się, że najlepszą metodą przybliżoną jest me-
toda Campbella, Dudka i Smitha podana w [ 6). 

Autorzy rozpatrują p (p ~ m - 1) problemów pomocniczych z 2 maszynami. Dla każde
go z tych problemów wyznacza się kolejność optymalną za pomocą metody Johnsona opisa-
nej w rozdziale 1 niniejszego opracowania. Następnie spośród tak wyznaczonych p kolejno-
ści wybiera siti, taką kolejność, dla której czas łączny w problemie wyjściowym z m maszyna-
mi jest najmniejszy. 
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Omówimy poniżej konstrukcję. k-tcgo (k = 1, 2, ... , p) problemu pomocniczego. 
Tworzymy 2 fikcyjne maszyny M 1 i M2. Oznaczmy: 

k k 
Tii = L tij - czas obróbki i-tego detalu na maszynie M 1 , 

j=l 
m L tij - czas obróbki i-tego detalu na maszynie M 2 • 

j=m+l-k 

61 

Zauważmy, że T
1

; jest sumą czas6w obróbki i-tego detalu na pierwszych k maszynach w pro· 
cesie technologicznym, a T2 f jest sumą. czasów obróbki i-tego detalu na ostatnich k-maszy-
nach w procesie technologicznym. 

Omawianą. metodę zilustrujemy przykładem zaczerpnicttym z pracy ( 6]. 
Rozpatrzmy problem wyznaczenia kolejności obróbki 8 detali na 7 maszynach. Macierz 

czasów obróbki jest podana w poniższej tablicy. 

~ 1 2 3 4 5 6 7 

1 13 79 23 71 60 27 2 
2 31 13 14 94 60 61 57 
3 17 1 o 23 36 8 86 
4 19 28 10 4 58 73 40 
5 94 75 o 58 o 68 46 
6 8 24 3 32 4 94 89 
7 10 57 13 1 92 75 29 
8 80 17 38 40 66 25 88 

Przyjmiemy p = 6. Przyjmując k = 4 zbudujemy czwarty problem pomocniczy. Czas-
obróbki i-tego detalu na M 1 znajdujemy sumując czasy obróbki tego detalu na maszynach 
1, 2, 3, 4, a czas obróbki na M2 znajdujemy sumując czasy obr6bki tego detalu na maszy-
nach 4, 5, 6, 7. Macierz czasów obróbki dla tego problemu pomocniczego podaje poniższa 
tablica: 

i M1 M2 

1 186 160 
2 152 272 
3 41 153 
4 61 175 
5 227 172 
6 67 219 
7 81 197 
8 175 219 

Optymalna kolejność obróbki 8 detali na tych 2 fikcyjnych maszynach jest {3, 4, 6, 
7, 2, 8, 5, 1}. 

Dla tej kolejności czas łączny w problemie wyjściowym z 7 maszynami wynosi 63 2. 
Optymalne kolejności we wszystkich 6 problemach pomocniczych oraz odpowiadają

ce im czasy łączne w problemie wyjściowym podaje poniższa tablica: 



62 B. Baran-Jarosz, W. Grabowski, Z. J ankowska-Zorychta i J. Malicka-Wąsowska 

k kolejność czas łączny 

I 6, 7, 3, 4, 2, 8, 5, I, 618 
2 3, 6, 2, 4, 7, 8. 5, 1, 628 
3 3, 6, 4, 2, 7, 8, 5, I, 596 
. .4 3, 4, 6, 7, 2, 8, 5, 1, 632 
5 6, 3, 4, 7, 2, 8, 1, 5, 605 
6 3, 6, 4, 7, 8, 2, l, 5, 595 

Tak więc za pomocą, omawianej metody uzyskujemy kolejność {3, 6, 4, 7, 8, 2, 1, 5} 
z czasem łącznym 595. Dla porównania podamy jeszcze, że kolejnością optymalną jest 
{3 ·ti. 4, 7, 2, 8, 1, 5},dlaktórejczasłącznywynosi584. 

Metody Tiutiukina. Dwie metody przybliżone proponuje W .K. Tiutiukin w pracy [ 31]. 
Każda z tych metod różni-si<t od omówionych powyżej metod przybliżonych tym, że autor 
podaje warunek dostateczny na to, aby kolejność uzyskana w oparciu o tę metodtt była kolej-
nością optymalną. 

Picrwsza z tych metod polega na rozwiązaniu za pomocą metody Johnsona (m-1)-szcgo 
problemu pomocniczego wprowadzonego w wyżej omówionej metodzie Campbella, Dudka 
i Smitha. Problem ten jest, jak wiadomo, problemem o 2 maszynach M 1 i M2, przy czym 
czasy obróbki Tit i Ti2 na maszynach odpowiednio M 1 i M 2 wyznacza siit ze wzorów 

m-1 

Til = L tij' 
j=l 

m 

Ti2 = L tij" 
j=2 

Dla podania wspomnianego warunku dostatecznego dla tej metody wprowadzimy, podob-
nie jak w rozdziale 3, zbiór U jako zbiór wektorów u= (u 0 , u 1 , ... , um ), których elementy 
są liczbami naturalnymi spełniającymi warunek 

l=u0 ~u 1 ~···~um=n. 

Niech w n = { i 1 , i2, „., in} oznacza kolejność uzyskaną za pomocą omówionej metody. 
Czas łączny dla tej kolejności można wyznaczyć ze wzoru 

m "j 

T (w n, m) = max L L t i j" 
ueU . 1 k k 

J= =uj-1 

Tiutiukin dowodzi, że na to aby kolejność wn = {i1 , i2 , ..• , in} była kolejnością optymal-
ną wystarcza, żeby 

gdzie 

u'!' m J 

m)=L Ł 
j=l k=u "!' J-1 

uj=ui=···=u:i_ 1. 

Stosując drugą z metod Tiutiukina wybieramy w sposób arbitralny ze zbioru U pewien 
wektor ii.= (u 0 , u1 •••• , iim) i stosujemy opisane poniżej postępowanie iteracyjne. Cechą cha-
rakterystyczną tego postępowania jest to, źe r-ty (r = 1, 2, ... ,n) krok iteracyjny kończymy 
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uzyskaniem G) kolejności czctściowych o postaci wr = {i1, i2, ... , ir}. Przy tym 2 dowolne 
k 1 • ' • , • I { .I .I .I} • li {.li .li ·"l '• • • • d b 
oeJnosc1częsc1owew = z1, i 2 , ••• , 'r I wr = i 1, i 2 , ••• ,i J rozn1ąs1ęm1ę zyso ąco 

do „składu" elementó~, tzn. źe istnieje przynajmniej jeden taki detal i; występujący w kolej-
ności w~ , który nie występuje w kolejności w;'. 

Postępowanie iteracyjne można opisać następująco. 
Kr ok 1. Tworzymy n kolejności częściowych o postaci w 1 = {i1} przyjmując za i1 ko-

lejno 1, 2, „., n. 
Kr ok r (r = 2, 3, ... , n). Danych jest{r~l) kolejności częściowych o postaci wr-l = 

= {i 1 , iz , ... , ir- l} , przy czym każde dwie z tych kolejności różnią się między sobą co do 
„składu" elementów. 

1. Dla każdej z kolejności wr-l = {i1, i2 , ••• , ir_1} tworzymy n-r+l kolejności częścio-

wych o postaci wr = {i1, i2 , ••• , ir-l' ir} przyjmując zair kolejno wszystkie elementy zbio-
ru { l, 2, „.,n}-{i1', i2, ... , ir_1}. 

2. Uzyskane kolejności dzielimy naG) grup takich, że w każdej grupie wszystkie kolej-
ności są złożone z tych samych elementów i różnią się między sobą jedynie ich uporządko
waniem. 

3. W każdej grupie wybieramy jedną kolejność minimalizują.cą wyrażenie 

Pozostałe kolejności eliminujemy. 

r uj 

LL 
j=l k=u. 1 1-

Tiutiukin dowodzi, Że na to, aby kolejność wn = łi 1 , iz, .„, in} uzyskana za pomocą 
drugiej metody była kolejnością optymalną wystarcza, aby 

gdzie u= (u 0 , u1, ... , um) oznacza wybrany przy stosowaniu metody element zbioru U. 
Wydaje się jednak, że druga metoda Tiutiukina jest zbyt skomplikowana jak na metodę 

przybliżoną. 

Uwagi o innych metodach przybliżonych. Do metod przybliżonych zaliczyć można algo-
rytmy oparte na metodach Monte Carlo, jak np. algorytm B. Gifflera i G.L. Thompsona [9]. 

Wreszcie wspomnimy o pracy [2], w której podano odmienny od omówionych w rozdzia· 
le 2 model sprowadzający problem minimalizacji czasu łącznego do zagadnienia programowa-
nia liniowego w liczbach całkowitych. W zakończeniu tej pracy podano metod~ przybliżoną_, 
która w istocie rzeczy polega na minL"'Ilalizacji 

u. m J 

LL L. tir 
ueUj=l k=u. k J-1 

W pracy (2] wykazano, że ten problem sprowadza się do zagadnienia transportowego. 
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6. Inne postawienia problemu 

W praktyce bardzo czę.sto spotyka się, zagadnienia, w których na ogół nie są spełnione wa-
runki 1-4 sformułowane we wstępie. 

Mitten [22] postawił następujący problem: znaleźć kolejność obróbki n detali na dwóch 
maszynach minimalizującą czas łączny, zakładając, że oprócz założeń 1-4 ze wstępu muszą 
być spełnione warunki 

T:' ;;;a-: T~+ D., 
ł ł ł 

i= 1,2, ... ,n, 

gdzie t; jest momentem wejścia i-tego detalu na maszynę pierwszą, t;' momentem wejścia 
i-tego detalu na maszynę drugą, T; momentem zejścia i-tego detalu z maszyny pierwszej, T; 1 

momentem zejścia i-tego detalu z maszyny drugiej, zaś Di oznacza daną liczbę nieujemną. 
Mitten rozwią,zał ten problem przy założeniu, że detale wchodzą w tej samej kolejności 

na obie maszyny. 
Jeśli (i-1)-szy detal poprzedza i-ty detal, to wprowadzone przez Mittena założenia są 

spełnione, gdy 

li [" I I 1 t. = max t. 1 + t. 1 2, t. + D ., t. + t .1 + D. - t .2 . 
ł s- ,_ ' ł ł ł ł ł ł 

Długość przerwy między obróbką (i-1)-szego oraz i-tego detalu na maszynie drugiej wynosi: 
li ( li x. = t. - t. 1 + t. 1 2)· 

ł ł i- i- ' 

Minimalizacja czasu łącznego jest tu równoważna minimalizacji przerw w pracy maszyny 
drugiej. 

Optymalną kolejność detali otrzymujemy postępując zgodnie z poniższym algorytmem: 
Podzielmy zbiór {1, 2, „., n} na podzbiory S ={i: til - ti2 <O} oraz s' = 

={i: til - ti2 ;;;a-: O}. Załóżmy, Że zbiór S zawiera r elementów. Porządkujemy zbiór Swe-

dł'ug wzrastania D ., tzn. zapisujemy S = {i 1 , i2 , .„, i } , gdzie 
i r 

D. ~D. ~„.~n., 
11 12 'r 

a zbiór s' w kierunku zmniejszenia Di, tzn. zapisujemy s' = {ir+ l' ir+2' „., in} , gdzie 

n. ;;;a-:n. ;;;a-:.„;;;a-:n. 
1r+l 1r+2 'n 

Kolejność detali {i1, i 2 , „., ir, ir+l' „., in} jest optymalna. 
Johnson [ 13] rozpatrzył problem Mittena zakładając różną kolejność det~li na obu ma-

szynach. lnterpretują.c to zagadnienie jako problem trzech maszyn podał on metodę jego roz-
wią.zania w pewnych szczególnych przypadkach. 

Podobnym zagadnieniem zajmował się Irikow [10]. Rozpatruje on model, w którym n 
<latali musi przejść obróbkę, na dwóch maszynach, ale po obróbce na maszynie pierwszej i-ty 
detal musi czekać bi jednostek czasu. 

Kolejność w~= { i 1 , i2, .„, in} minimalizującą czas· łączny otrzymujemy porządkując 
detale następująco. W pierwszej kolejności wykonuje się detale, dla których zachodzi nie· 
równość ti2 - til < O, przy czym kolejność detali wyznacza się zgodnie ze wzrostem wiel-
kości t0 +bi' Następnie wykonuje się detale, dla których zachodzi: ti2 - t0 ;;;a-: O, przy czym 
kolejność detali wyznacza się zgodnie ze zmniejszeniem wielkości bi + t i2 . 
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Niech ti 2 oznacza czas przestoju maszyny drugiej, liczony od momentu wejścia pierwsze-
0 

go detalu na pierwszą maszynę do momentu wejścia pierwszego detalu na maszynę drugą.. 
Zadanie postawione wyżej można sprowadzić do zadania minimalizacji przestoju ti 2 ma-

szyny drugiej, dla kt6rej warunki nieprzerwanej pracy są postaci: O 

tio2 ~tu+ br' 

r-1 
t. 2+ "'(t. 2-t. 1)~t 1 +bł 'o ~ 'k 'k r r k=l 

r=2,3, ... ,n . 

Następnie autor rozpatruje przypadek, gdy czasy til zaiezą od parametru O'., tzn. til = til (O'.). 
Zadanie polega na określeniu intensywności O'.min (przez intensywność O'. obróbki detali na ma-
szynie rozumiemy liczb<i, detali, jakie mogą być obrabiane jednocześnie) obróbki detali na ma-
szynie pierwszej zabezpieczającej ciągłą pracę maszyny drugiej. 

Warunkiem koniecznym i dostatecznym nieprzerwanej pracy maszyny drugiej jest: 

r-1 r 
L ti 2~0:-1 ~t?1 +br, 
k=O k k=l k 

r=l,2, ... ,n, 

gdzie t? 1 jest czasem obróbki ik -tego detalu przy minimalnej dopuszczalnej intensywności 
k 

O'.= 0'.0 . Dla danej kolejności w n = {i 1 , i7 , ... , in} otrzymujemy: 

r r-1 
a: . (w ) = max { ~ t~ 1 / ~ t. 2 - b } . mm n 1 ,/ ,/ ~ 'k L.J 'k r 

.... r .... n k= 1 k=O 

Dla danych t?1 oraz t?2 , i= l, 2, „., n, minimum wielkości O'.min (wn) osiąga się dla ko-
lejności w~(a:) optymalnej w sensie pierwszego zadania rozpatrywanego przez Irikowa. 

Kolejność detali w~= w~(O'.k) optymalna dla O'.= O'.k jest optymalna dla O'., które spełnia 
warunek O'.k ~O'.~ {3ka:k, gdzie 

{t\} 
{3k =min 'f: 

ieVk s2 
przy czym 

Irikow [10] rozwiązuje jeszcze zadanie, które polega na ustaleniu kolejności obróbki de-
tali na jednej maszynie, przy czym i-ty detal przed tą obróbką musi odczekać ai jednostek 
czasu, a po obróbce na mahynie musi odczekać ci jednostek czasu. 

k 
Niech Tk = max {as+ L til +ck}. L'\czny czas obróbki wynosi 

lc;;;x~k f::::ls 

T= max Tk. 
lc;;;k<:n 

Bardzo ogólnie postawione zagadnienie sekwencyjne rozpatrują Korobkowa [ 16], Miro-
nosiecki [23] i Bykow [5] i podają przybliżone metody rozwią.zania tych zadań. 



66 B. Baran-Jarosz, W. Grabowski, Z.Jankowska-Zorychta ij. Malicka-W'łsowska 

Korobkowa (16] rozwiązuje następujący problem. Danych jest n detali, które muszą 
przejść obróbkę. na maszynach. Maszyny te są podzielone nam typów. Każdy detal ma z gó-
ry wyznaczony proces technologiczny. Możliwe są powroty jednego detalu na maszynę tego 
samego typu. Autorka zakłada, że ta sama operacja na detalu może być wykonywana na róż
nych maszynach tego samego typu. Dla każdego detalu podany jest czas wykonania kolejnej 
operacji na tym detalu oraz typ maszyny, na której ta operacja moie być wykonana. Poza 
tym podane są termiriy, w których poszczególne detale powinny być gotowe. Trzeba zbudo-
wać taki grafik pracy parku maszynowego, który zabezpieczyłby wypuszczenie żądanej ilości 
poszczególnych detali w żądanych terminach z minimalną sumą przestojów wewnętrznych 
(pod przestojem wewnętrznym rozumiemy przestój dowolnej maszyny przed zakończeniem 
obróbki wszystkich detali przechodzących przez tę maszynę). 

Autorka podaje algorytm znajdowania przybliżonego rozwiązania, który miał już praktycz· 
ne zastosowanie. 

Pierwsze rozwiązanie budujemy ustalając pewną kolejność detali, przy czym pierwszeń
stwo dajemy detalom o wcześniejszym terminie wykonania. Następnie zgodnie z procesem 
technologicznym nanosi się. na grafik kolejne operacje detali, przy czym każd'! operacj«i wyko-
nuje się. na tej maszynie, na której może być szybciej wykonana. 

W celu poprawienia rozwiązania dokonuje się. następujących lokalnych zmian. Znajdujemy 
operację obróbki danego detalu, przed ktÓI<\ d<;i.na maszyna ma przestój i bada się możliwość 
zmniejszenia czasu tego przestoju przez przestawienie danej operacji z operacją, która powin-
na być wykonywana na tej maszynie bezpośrednio po niej lub sprawdza się możliwość zmia-
ny terminu skończenia poprzedniej operacji obróbki badanego detalu (to także za pomocą 
zmiany kolejności operacji na jakiejś maszynie). Nast.;pnie szuka się następnego przestoju itd. 

Podobnie postawiony problem rozwiązuje Mironosiecki [23 ]. Algorytm podany przez 
niego uwzgl~dnia zadania charakterystyczne dla wszystkich zadań planowania kalendarzowe-
go oraz te, które postawili pracownicy fabryki, dla której ta praca była wykonana: 

1. Dany jest technologiczny proces obróbki detali, tzn. znana jest kolejność maszyn, przez 
które detale przechodzą. 

a. Detal może przechodzić przez jedną maszynę więcej niż jeden raz. 
b. Czas obróbki detalu na niektórych maszynach może być równy zeru, tzn. detal ten nie 

jest obrabiany na wszystkich maszynach. 
2. Podane są terminy, w jakich detale muszą być ukończone . 

3. Jeden detal może być obrabiany na dowolnej maszynie z danej grupy. Decyzja, na któ-
rą maszynę ma wejść detal należy do majstra. 

4. Detale wykonuje się partiami. 
a. Wielkość partii danego detalu jest taka sama na wszystkich maszynach. 
b. Czas obróbki jednej partii nie powinien być krótszy niż 7 godzin (jedna zmiana). 
5. Suma czasów oczekiwania partii na obróbkę i wykonania tej obrób.ki nie powinna prze-

kraczać jednej doby. 
6. Algorytm podaje terminy (dzienne) rozpoczęcia obróbki detali. 
Autor określa funkcj~ priorytetu detali, za pomocą której wyznacza kolejność obróbki 

detali, przy czym pierwszeństwo mają te detale, które mają wcześniejsze terminy wykonania. 
Tym samym zadaniem zajmują się Kalenkowicz, Kirina i Mironosiecki [14]. Autorzy, 

chcąc zabezpieczyć wykonanie planu przedsiębiorstwa,proponują wyznaczenie kolejności de-
tali od końca, tzn. najpierw wyznaczony jest ostatni detal. Rachunek czasu też prowadzi się 
w odwrotnym porządku. Przy takim postawieniu zagadnienia wyznacza się moment czasu, 
w którym należy zacząć wykonywanie Żądanych partii detali, aby zdążyć je wykonać w z góry 
zadanym terminie. 
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Inne zagadnienie rozwiązywał Bykow (5 ]. Zagadnienie to polegało na ustaleniu kolejno-
ści obróbki detali, które mająprzejść obróbk~ tylko najednej maszynie, z tym że maszyn 
jest m, a dany detal może być obrabiany na każdej z tych maszyn, któ!e nalczy tylko odpo-
wiednio przystosować do danej produkcji. Należy zminimalizować całkowity czas przezbro-
jenia maszyn. 

Za pomocą pewnej funkcji priorytetu,zależnej od terminu ukończenia obróbki detali, 
autor wyzn~cza zbiory detali I k, k = 1, 2, ... , m. Detale ze zbioru I k mają być obrabiane na 
k-tej maszynie. 

Trzeba jeszcze wyznaczyć kolejność, w jakiej mają hyć obrabiane detale w k~żdym zbio-
rze I k. Dla każdej maszyny jest podana macierz czasów przezbrojeń [pis] , i= 1, 2, ... , n, 
s = 1, 2, ... , n. W zależności od początkowych danych rozwiązuje się jedno z dwu niżej opi-
sanych zadań. 

Zadanie pierwsze rozwiązuję si~ dla k-tej maszyny w tym przypadku, gdy do zbioru I k 
należy detal, do produkcji którego przystosowana jest w danej chwili ta maszyna. Niech i0 
będzie tym detalem.Jako następny detal wybieramy taki detal i 1 ze zbioru I k, dla którego 
czas przezbrojenia·-k-tej maszyny z obróbki detalu i0 na obróbkc; innego detalu jest najmniej-
szy. Analogicznie wybieramy następny w kolejności detal i2 itd. aż do wyczerpania zbioru I k 

Zadanie drugie rozwiązujemy w przypadku, gdy mamy określić kolejność obróbki detali 
na k-tej maszynie, jeśli w zbiorze'/ k nic ma detalu, do obróbki którego w danej chwili jest 
przystosowana ta maszyna. 

Budujemy tyle zamkniętych ciągów detali, ile detali należy do zbioru I k. Za element 
pierwszy przyjmujemy kolejno wszystkie elementy zbioru I k, a kolejne elementy ciągu wy-
znaczamy analogicznie jak w zadaniu pierwszym. Otrzymujemy ci'!gi zamknięte: 

Niech maksymalny 'element pis odpowiada parze detali ir I ir+ 1. w tym miejscu ciąg „rozry-
wamy" i otrzymujemy kolejność: 

Ze wszystkich tak znalezionych kolejności wybieramy tę, dla której całkowity czas prze-
zbrojeń jest najmniejszy. 
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